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Az integrált növényvédelmi rendszerek kialakításánál fontos szempont, hogy a 
védekezés megválasztásánál ismerjük a területre jellemző károsítókat, és védekezést csak 
szükséges esetben végezzünk a környezetterhelés és a költségek csökkentése érdekében. Ez a 
megállapítás a gyomnövények elleni védekezési technológiák esetében is igaz.  

A gyomnövényzet felmérésére többféle felvételezési módszer használható. Közülük a 
legkönnyebben elvégezhetőek, ugyanakkor kellő pontosságúak a gyomnövényzet 
területfoglalásán alapuló módszerek. Ilyenek például a Braun-Blanquet-féle, a Soó-féle, a 
Balázs-féle, az Ujvárosi-féle – módosított Balázs-féle – módszer, és a Németh által javasolt 
közvetlen borítási százalék becslés. Közülük csak azok alkalmasak a leggyakrabban használt 
paraméteres statisztikai próbák elvégzésére, melyek eredményeit (adatait) metrikus 
arányskálán tudjuk rögzíteni. Ezen próbák ereje a szükséges feltételek teljesülése esetén 
nagyobb, mint a nem paraméteres próbáké. 

Ezért vizsgálatainkhoz a közvetlen borítási százalék becslésén alapuló módszert 
választottuk. 

A gyomnövényzet felmérések pontosságát a felvételezési mintaterek száma, valamint 
a mintaterek mérete egyaránt befolyásolja. A hazai és nemzetközi kutatásokban mindkét 
paraméter esetében nagy eltérések mutatkoznak a mintázás során, és nem lelhető fel 
megfelelő ajánlás a mintaterek kialakítására. Az V. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés 
során egy táblában tíz 4×4 méteres mintavételezési helyet jelöltek ki, azonban ez a 
felvételezési négyzet méret nem jellemző más gyombiológiai kutatásokban. Munkánk célja 
annak megállapítása volt, hogy egy-egy tábla gyomborítottságának kellően pontos felmérése 
érdekében minimálisan hány felvételezési négyzetet szükséges kijelölni, a felvételezési 
négyzet méretének függvényében. E mellett szerettük volna megállapítani, hogy eltérő méretű 
mintaterek alkalmazásával milyen biztonsággal végezhető a táblában botanikai felmérés, tehát 
mintázhatóak-e azok a fajok, melyek csak szálanként, kis borítással vannak jelen. 

Felméréseinket 2011-ben végeztük el négy kukoricatáblában. A táblák kijelölésénél a 
pontos gyomnövényborítást nem ismerhettük, de célunk volt, hogy a táblák gyomnövény-
borítottsága eltérjen egymástól. A minimális vizsgálni kívánt gyomborítást 5, a maximálisat 
20 százalékban határoztuk meg. A vizsgált táblákat egy-egy időpontban 20 darab 1×1, illetve 
20 darab 2×2 méteres mintatéren (négyzeten) keresztül mértük fel. A felvételezési 
négyzeteket páronként (egy darab 1×1 méteres és egy darab 2×2 méteres) a vizsgált táblák 
átlója mentén jelöltük ki, a táblák szegélyét figyelmen kívül hagyva. A felmérések során, a 
mintavételi helyeken előforduló fajokat rögzítettük és a fajonkénti borítási százalékot 
becsültük meg, később ezt összegeztük. Ezt kiegészítette egy részletes táblavizsgálat, ahol az 
összes előforduló faj feljegyzésre került borításának mértékétől függetlenül. 

A vizsgálat eredményei alátámasztják, hogy a mintaterek számának növelésével 
nagyobb pontosság érhető el, azonban a mintavételezési helyek méret-növelésének nem volt 
pozitív hatása a gyomnövényborítás-felmérés pontosságára. A fajszám alakulása esetében 
elmondható, hogy azonos számú nagyobb méretű felvételezési négyzet esetében több faj 
található meg, a fajszám az összes vizsgált területtel közel arányos.  

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés 
komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat támogatásával 
valósult meg. 


